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RESUMO 

A enfase deste trabalho sera dada aos cuidados que o auditor deve tamar quando do 
acompanhamento das contagens fisicas dos estoques, aspectos relacionados as 
~ompras, procedimentos de controle interno adotados pela empresa e a importanciG 
dos inventarios fisicos. A auditoria de estoques requer muita atengao do auditor, pais 
os efeitos dos estoques repercutem na determinagao do capital de giro e no resultado 
do exercicio e a determinagao de seu valor que envolve alguns procedimentos 
contabeis complexos. 0 objetivo da auditoria de estoque consiste basicamente em 
verificar se os valores demonstrados como estoques estao representados por 
existencia fisica de mercadorias e, pela medida, a empresa toma como base para a 
determinagao dessa existencia. Verificar tambem se a valorizagao dos itens em 
estoque foi procedida de acordo com os principios de contabilidade. 0 elemento de 
subsidio para o auditor, de suma importancia e a verificagao dos procedimentos de 
compras. Urn born sistema de compras existe quando ha urn servigo apropriado ao 
seu controle. Os controles internos para estoques estao diretamente relacionados com 
as atividades de compras, produgao, armazenamento e registro contabil. Urn 
adequado sistema de controles internos exige que as mercadorias sejam: requisitadas, 
recebidas, controladas, segregadas, distribuidas internamente atraves de requisigao e, 
aquelas que permanecerem estocadas, sejam regularmente contadas e valorizadas 
com cuidado e exatidao. 0 inventario fisico representa urn procedimento de controle 
que tern por objetivo apurar a responsabilidade das pessoas que custodiam bens da 
empresa. E efetuado atraves da contagem fisica dos bens e confrontado com o 
resultado apurado dos registros de estoques. A primeira etapa no inventario consiste 
no levantamento dos bens, e posteriormente, confrontar os itens inventariados com os 
registros perpetuos de estoques e, finalmente, ajustar esses registros e a razao geral 
dos estoques, se houver divergencias. 0 auditor deve inteirar-se antecipadamente do 
programa de realizagao do inventario, nao s6 para comparecer, mas, principalmente, 
para verificar se o programa e satisfat6rio ou para poder sugerir procedimentos que 
julgar necessaria. A auditoria de estoques e, portanto, importante instrumento 
comprobat6rio para a determinagao da veracidade nas demonstragoes contabeis, e 
para o auxilio as empresas obterem progresso em suas atividades. 
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ABSTRACT 

The focus of this work will be given in the special attention that the auditor must have 
when executing the phys~cc~l counting of the stocks, aspects related to acquisition, 
internal control procedures used by companies and the importance of physical 
inventory. The stock auditing requires a lot of the auditor's attention, since the stocks 
will reflect in the determination of the floating capital and in the year's final results and 
in its value determination, that involves some complex account procedures. The stock 
auditing purpose consists basically in verifying if the values represented in stock really 
exists as physical merchandise and how does the company determines its existence. 
Also verify if its values are updated in accordance with the accounting rules. The most 
important data for the auditor will be given verifying the purchase procedures. A good 
purchase system exists when there is an appropriate service to control it. The internal 
stock controls are directly related with the purchase, production, storage and record 
activities. An adequate internal control system requires that the merchandise be: 
requested, received, controlled, separated, internally distributed by requisitions and, 
those which remain in stock, regularly counted and have their values updated with 
accuracy. The physical inventory represents a control procedure which purpose is to 
determine the people responsible for keeping the company merchandise. It is done by 
comparing the physical counting of merchandise with the results recorded in the stock 
system. The first stage of the inventory consists in checking all the merchandise, after 
that these data is compared with the permanent stock records and, finally, these 
records are adjusted with the stock general information, if there are any differences. 
The auditor must know in advance when the inventory will be done, not only to be 
present, but, mainly, to verify if the inventory program is satisfactory or to suggest 
procedures the he may think it is necessary. The stock auditing is an important tool to 
confirm the veracity of the account results, and to help companies to have success in 
their activities. 



1. INTRODUCAO 

A verifica9ao dos estoques nos trabalhos de auditoria e ponto de vital 

importancia. Os estoques ja nao sao mais relegados-a serem escritos com letra miuda 

nas se9oes financeiras de qualquer comentario. Durante a ultima decada, 

economistas, empresarios e ate mesmo contadores, tem se tornado cada vez mais 

conscientes do impacto que as altera9oes nos estoques podem ocasionar desde a 

empresa ate mesmo na economia nacional. 

Os pr6prios empresarios tem mostrado um crescente interesse durante os 

ultimos anos por metodos aperfei9oados de controle de estoques. Algumas razoes 

para este crescente interesse podem ser descritas como: 

1) As pressoes competitivas sabre os pre9os e Iueras, como nova enfase em se 

extrair toda e qualquer vantagem do capital investido nas empresas, incluindo os 

investimentos em estoque. 

2) 0 desenvolvimento tecnol6gico no campo do processamento de dados, 

especialmente no que concerne aos computadores eletronicos, que possibilitam a 

administra9ao de melhores informa96es, com menor possibilidade de erros ou 

fraudes e de uma abordagem mais eficaz nas decisoes sobre administra9ao de 

estoques. 

Esses fatores aumentaram a necessidade por um desempenho mais 

aperfei9oado em materia de estoques, atraves de uma melhor compreensao da 

aplica9ao de conceitos modernos, tecnicas analfticas e computadores. 0 auditor que 

concentra seu trabalho nos estoques, devera ser melhor informado e melhor 

preparado para o servi9o de forma satisfat6ria. 

Os estoques constituem um ativo da firma e, como tal, comparecem em valor 

monetario no balan9o da empresa. Do ponto de vista f~nanceiro, os estoques 

representam um investimento de capital, e devem competir com os demais ativos da 

firma. 
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Urn dos indices financeiros que tern sido usado tradicionalmente para avaliar o 

desempenho global das empresas e o quociente de rotac;ao do estoque. Urn alto 

quociente de rotac;ao e considerado desejavel quando, provavelmente, o seu esforc;o 

de vendas eo minima de investimento em estoques. 

A abordagem sabre controles internos e de suma importancia, pois o born 

desempenho de controles de estoque esta relacionado a urn born sistema de controle 

de compras. Urn born sistema de compras existe quando ha urn servic;o destinado ao 

seu controle, que proteja a empresa contra maus investimentos em compras ou 

desvios. Geralmente, a sec;ao de compras deve receber as requisic;oes de compra das 

sec;oes que necessitam os materiais. Deve possuir urn registro de fornecedores, por 

ramo, contendo todos os dados necessarios, tais como: natureza, produtos, 

distribuidor, revendedor atacadista ou varejista, etc. 

0 auditor necessita conhecer, portanto, como funciona tal departamento. 

Precisa, ainda, observar se todas as compras foram aprovadas e seas recepc;oes e as 

faturas com as respectivas notas fiscais se harmonizam em prazo, prec;o e 

especificac;oes com as constantes da aprovac;ao estabelecida na ordem de compra. 

0 objeto importante de verificac;ao dessa auditoria e o estoque fisico existente, 

confrontado com os registros. E, conforme comentado, o elemento subsidiario que 

tambem e importante, e a verificac;ao dos procedimentos de compras. 

0 auditor deve, portanto, estar atento quanta aos valores constantes das 

demonstrac;oes contabeis relativas aos estoques, tendo em vista os principios e as 

normas brasileiras de contabilidade. 
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2.1NVENTARIO FiSICO DE ESTOQUES 

2.1 CONCEITO DE CONTROLE DE ESTOQUE E CONSIDERACCES GERAIS 

Representa ur.-. procedimento que tern por objetivo apurar a responsabilidade 

das pessoas que tern a custodia de bens da empresa. E efetuado pela da contagem 

fisica dos bens e confrontado o resultado apurado com os registros de estoques. E 
recomendavel que os componentes das contagens nao sejam as pessoas 

responsaveis pela guarda dos estoques. As contagens fisicas devem ser realizadas 

pelo menos uma vez por ano. 

2.2 ASPECTOS RELACIONADOS COM INVENTARIO FiSICO 

Para fins de encerramento do exercicio e necessaria que o auditor observe a 

contagem de estoques conforme estatuem as normas profissionais. 0 auditor deve 

sempre ter em mente os objetivos que o levam a acompanhar as contagens fisicas 

dos estoques: 

• Constatar a efetiva existencia do estoque e observar como a contagem esta se 

processando e se todos os detalhes inerentes estao sendo adequadamente 

registrados. 

Existem certas peculiaridades para certos tipos de materiais que merecem 

cuidados especiais, por exemplo: pilhas de metal, sucata de metal, produtos quimicos 

armazenados em dornas, etc., que por sua natureza podem representar dificuldade 

para a realiza9ao da contagem fisica. Nesses casos, talvez, o auditor considere 

apropriado colher amostras dos tanques para serem analisadas 'por tecnicos 

independentes e especializados. 

Ha casos em que os clientes utilizam pesquisa fotografica, estudos de 

engenharia e outras tecnicas similares para o levantamento fisico dos estoques, e o 

auditor pode observar o cuidado com que tais procedimentos considerados inusitados 

sao empregados. Nessas situa9oes, o auditor deve considerar a possibilidade de 

contar com a assistencia de urn especialista para avaliar o conteudo do estoque. 
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De qualquer forma, tanto o auditor quanta a entidade auditada, devem ter em 

mente que a responsabilidade pela comprova9ao das quantidades em estoque e da 

entidade; a responsabilidade do auditor e observar e avaliar os procedimentos 

adotados pela entidade para a contagem fisict.\ e para o resultado apurado. 

A decisao de nao acompanhar a contagem fisica deve ser considerada de 

forma criteriosa pelo auditor, quando esse acompanhamento se tornar impossfvel ou 

impraticavel. Sea entidade nao conta ou nao pode contar os estoques, ou se o auditor 

nao puder estar presente durante a tomada do inventario, ainda e possfvel formar uma 

opiniao a respeito da razoabilidade dos valores atribufdos a esse componente do ativo, 

mediante a ado9ao de procedimentos alternativos de auditoria. Esses procedimentos 

alternativos sao de duas categorias: 

• Exame de outras evidencias ffsicas que possam ser equivalentes a observa9ao 

de inventarios ffsicos. 

• Confirma9ao do inventario atraves do exame posterior de evidencias contabeis. 

Procedimentos classificados na primeira categoria poderiam ser, par exemplo, 

aplicados se o auditor for contratado para examinar as demonstra9oes contabeis ap6s 

ter sido realizada a contagem fisica. Testes subseqOentes de contagem ffsica podem 

ser substitutos satisfat6rios da tomada de inventario. 0 auditor ainda pode examinar 

as instru9oes para a tomada de inventario elaborada pela entidade, rever as etiquetas 

ou listagens originais utilizadas durante a contagem e testar os resumos de todo o 

processo. 

2.3 PROCEDIMENTOS PARA ELABORACAO DO INVENTARIO FiSICO 

2.3.1 INTRODUCAO 

A finalidade desta norma e determinar os procedimentos basicos para a 

contagem de inventario. 
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2.3.2 RESPONSABILIDADE 

A entidade designara um encarregado de inventario, que sera responsavel 

pelos inventarios ffsicos e urn "controller" de inventario que, alem das tarcfas que lhe 

serao confiadas conforme abaixo esta descrito, observara todo o levantamento do 

inventario e fara os testes de contagem fisica que achar necessaria. 

lndependentemente das designac;oes acima, os auditores apontarao seus 

representantes, que observarao os procedimentos do levantamento e farao testes das 

contagens. 

2.3.3 PREPARACAO PARA 0 INVENTARIO FiSICO 

a) Codifica~ao do material 

Todos os materiais, exceto os itens lanc;ados diretamente como despesa, 

devem ser codificados com bastante antecedencia da data do levantamento do 

inventario. A codificac;ao deve constituir-se somente de algarismos, levando-se em 

considerac;ao a divisao dos materiais, de acordo com os registros contabeis. 

b) Disposi~ao dos itens na fabrica 

0 trabalho de tomada de inventario pode ser altamente facilitado se os 

estoques e os produtos em processo forem ordenados antes do inicio da contagem. 

Sempre que urn artigo for estocado em dois ou tres lug ares diferentes, tal situac;ao 

deve ser declarada antes do inicio da contagem. 

Fonte: Cardozo, Julio S.de Souza- "Auditoria de Estoques"- Revista Brasileira 

Contabilidade. N°. 72- Ano 10- Ago./1990 

c) Divisao da fabrica em areas 

0 encarregado do inventario deve estudar cuidadosamente a fabrica e elaborar 

urn plano, dividindo-a previamente em areas, para a tomada de inventario. Sempre 

que possivel, divisoes fisicas como paredes, edificios independentes, balcoes, etc. 

devem ser usados para separar as areas. Quando nao existirem divisoes fisicas, as 

areas devem ser selecionadas de acordo com alas ou prateleiras. 



6 

Uma vez dividido em areas, todo o espa<;o da fabrica, essas areas podem ser 

identificadas par letras (A, B, C, etc.), e as divisoes, sempre que possivel, marcadas 

no chao, a giz, com letra apropriada. 

d) Material a ser destruido ou a ser desconsiderado 

Todo o material a ser destruido recebera o tratamento necessaria sob a 

supervisao do encarregado, antes da tomada do inventario, a fim de nao correr o risco 

de considera-lo. No caso de existir material que nao deva ser contado na tomada de 

inventario, como par exemplo, material pertencente a terceiros, mas, temporariamente 

sob a custodia da companhia, esse material devera ser colocado num Iugar visivel e 

devidamente identificado. 

e) Suspensao do movimento de materiais 

Em nenhuma circunstancia podera ser removido qualquer material do deposito, 

au trazido para o deposito, bern como qualquer produto em processo, ser transferido 

de uma se<;ao para outra, durante a tomada de inventario. Somente as pessoas 

autorizadas pelo encarregado terao acesso a fabrica ate que a tomada de inventario 

esteja completa. 

f) Designa~ao do pessoal 

Os funcionarios disponiveis para a tomada de inventario devem ser divididos 

em dais grupos de duas pessoas para a primeira contagem e considerados 

recontadores individuais para a segunda contagem. Para cada grupo, deve ser 

designada uma area, au areas, e tal area, au areas, colocadas sob sua 

responsabilidade. lnstru<;oes especificas devem ser dadas antes da data da tomada 

de inventario, a fim de que nao haja duvidas quanta aos metodos, deveres au a 

maneira pela qual o estoque deva ser contado. 

g) Apura~ao de saldos nas fichas de estoque 

0 encarregado das fichas de estoque atualizara as saldos de todas as fichas 

durante a semana anterior a data da tomada de inventario. No dia anterior a essa data, 
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o encarregado de estoque aplicara o carimbo "lnventario" em todas as fichas, 

diagonalmente na coluna da data, tres linhas abaixo da linha do ultimo saldo. 

h) Verifica~ao dos ultimos movimentos de estoque 

0 encarregado e o "controller" do inventario devem anotar as ultimas entradas e 

ultimas saidas de cada item, ate o fim do dia anterior a data da contagem. Devem, 

tambem, certificar-se de que esses movimentos tenham sido langados nas fichas de 

estoque. 

i) Fichas de inventario 

Serao preparadas fichas de inventario. A quantidade a ser impressa sera 

determinada pela experiencia obtida dos inventarios anteriores. Deve ser dada a 

maxima atengao a este assunto, para que essas fichas estejam prontas e totalmente 

entregues pela tipografia com grande antecedencia a data da tomada anual do 

inventario. 

j) Fichas de recontagem de estoque 

Deve ser mandado imprimir uma quantidade de fichas de recontagem de 

estoque equivalente a 10% do numero necessaria de fichas de inventario. 

k) Listas de inventarios 

As listas do grupo de inventario fisico devem ser datilografadas em cinco vias e 

prontas para receber as anotagoes bern antes da data da tomada de in'!entario. Logo 

que seja suspenso todo o movimento de materiais, o encarregado das fichas de 

estoque deve langar as saldos das mesmas em duas vias das listas de grupo de 

inventario fisico. 
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2.3.4 METODO DE CONTAGEM E LISTAGEM DO INVENTARIO FiSICO 

Conforme acima descrito, sera designada uma area definida a cada grupo. 

Esses grupos procederao a contagem met6dica de todos os materiais em sua area, 

nao omitindo nenhum item. Os grupos devem ser alertados para nao considerar os 

materiais fora de sua area, exceto nos casas em que houver instrugoes para a 

contagem de determinados materiais que adentrem areas adjacentes. 

Cada grupo contara e registrara as quantidades e outras informagoes 

necessarias na ficha de inventario (ver Anexo 3). No que diz respeito aos itens 1 e 2 

(c6digo e descrigao), deve-se ter o maximo cuidado em registrar tal informagao 

corretamente. No item 3 (tipo de materia-prima), deve ser indicado o numero da ordem 

de servigo dos produtos em processo. 

0 item 4 (local) deve indicar a area onde o material esta localizado, assim como 

qualquer referencia especial a respeito, como par exemplo: fora do deposito no. 2. Os 

itens 5 e 6 referem-se ao numero de unidades contadas e a especie de unidades 

(pegas, peso etc.). As pessoas encarregadas da contagem e verificagao deverao 

rubricar e datar os itens 7 e 8. 

Qualquer calculo necessaria a contagem do estoque deve ser feito no verso da 

ficha de cada item, a fim de poder ser conferido mais tarde. Se o mesmo item estiver 

localizado em dais ou mais lugares separados, deve ser feita uma ficha separada para 

cada late. 

Quando se tratar de produto em processo, as fases ja acabad~s devem ser 

indicadas no verso da ficha de cada item. Depois de ter sido preenchida a ficha de 

inventario, esta deve ser afixada ao ultimo item do late que foi contado, em Iugar 

visivel, com o auxilio de alfinete, fita adesiva, etc. lmediatamente ap6s a primeira 

contagem, os recontadores individuais verificarao se a quantidade da mercadoria 

contada esta de acordo com a anotagao nas fichas. Esses funcionarios visarao entao 

a ficha no espago apropriado. 

0 "controller" de inventario mantera urn registro numerico de todas as fichas de 

inventario emitidas e designadas a cada grupo. 
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Deve ser salientado que os contadores de estoque serao responsaveis por 

todas as fichas que lhes forem entregues e, que, todas as fichas nao utilizadas ou 

canceladas deverao ser devolvidas. Nenhuma ficha deve ser destrufda. Todas as 

fichas n&o utilizadas ou canceladas de\1em ser devolvidas pelos grupos ao "controller" 

do inventario, imediatamente ap6s o termino da primeira contagem. 

Durante a contagem, o encarregado e o "controller" do inventario deverao 

circular pelas varias areas, para verificar os metodos de contagem empregados pelos 

grupos e confirmar, no ato, os resultados das contagens. Desta maneira, qualquer 

grupo de contadores de estoque que esteja executando o servic;o com deficiencia, 

podera ser corrigido antes de progredir com uma contagem errada. Se por acaso, 

determinado grupo, esteja permanentemente efetuando calculos errados, devem ser 

dadas instruc;oes precisas imediatamente. Neste tipo de tomada de inventario, e 

extremamente importante que a primeira contagem esteja correta e toda a insistencia 

e pouca em salientarmos, que os bons resultados dependerao tao somente da 

supervisao e, estrito controle, exercido pelas partes designadas para esse fim. 

Quando a contagem do inventario estiver completada e verificada, o 

encarregado e o "controller" do inventario inspecionarao toda a fabrica, a fim de se 

certificarem de que todo o estoque foi contado e rotulado. 

Em nenhuma circunstancia as fichas de inventario deverao ser recolhidas antes 

de o "controller" do inventario, acompanhado do chefe da contabilidade, para 

inspecionar a fabrica e dar sua aprovac;ao ao trabalho feito, considerando-se que 

todos os materiais estejam rotulados e contados corretamente. 

Depois de proceder essa inspec;ao, o encarregado do inventario ordenara urn 

recolhimento sistematico da parte inferior de todas as fichas de inventario. Ao 

destacar-se essa parte, a ficha deve ser verificada com o material que representa, a 

fim de confirmar-se que o nome e as indicac;oes certas do material foram indicados na 

ficha. 

As partes destacadas das fichas devem ser colocadas em ordem numerica sob 

o controle do encarregado e do "controller" do inventario. 
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Deve-se obter a confirmagao de que todas as fichas tenham sido devolvidas, 

incluindo-se as que nao foram usadas. 

2.3.5 TRANSCRICAO NAS LISTAGENS DE GRUPO 

Uma vez completada a separagao das fichas por grupos, devem ser 

preenchidas, imediatamente, as duas vias das listas de grupo de inventario fisico. 

Essa parte do trabalho deve ser feita transcrevendo-se o resultado da contagem 

anotado na ficha de inventario, apurando-se, entao, as diferengas encontradas. Logo 

que as primeiras folhas da listagem de grupo estejam completas, devem ser 

distribuidas em duas vias que as compoem: uma para o encarregado e outra para o 

"controller" do inventario. Todas as demais folhas devem ter o mesmo destino, o mais 

breve possivel. 

2.3.6 VERIFICACAO DAS DIFERENCAS 

Quando forem apuradas as diferengas significativas, o encarregado de 

inventario devera investiga-las imediatamente, da seguinte maneira: 

a) Recontagem 

Deve ser preenchida uma ficha de recontagem de estoque para cada item a ser 

investigado, mencionando-se o c6digo, a descrigao e todos os numeros originais da 

ficha de contagem e da respectiva area. A ficha de recontagem de estoque deve ser 

entregue a urn grupo de contadores de inventario com instrugoes para que recontem 

todo o item. Quaisquer irregularidades devem ser acusadas imediatamente. E 
importante que os contadores nao saibam o saldo da ficha de estoque ne'm o resultado 

da primeira contagem do item que lhes for designado. 

0 estoque devera ser recontado e os totais encontrados deverao ser 

relacionados na primeira coluna. A ficha de recontagem devera ser devolvida ao 

encarregado do inventario. Este devera samar as contagens de todos os locais e 

comparar a soma com o total original da tomada do inventario. Caso haja coincidencia, 

pode ser admitido que a contagem inicial estivesse correta e que a causa da diferenga 

encontra-se entao em outro Iugar. 
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Se a recontagem nao coincidir com a contagem original, o encarregado do 

inventario devera designar urn terceiro grupo para uma segunda recontagem do 

estoque em todos os lugares indicados. Esta contagem deve ser relacionada e 

identificada numa segunda ficha de recontagem, e comparada com a contagem 

original do inventario. Se, ainda assim, nao houver coincidencia com nenhuma 

contagem anterior, devem ser feitas tantas contagens adicionais necessarias para se 

chegar a urn a coincidencia de duas contagens, quaisquer que sejam. 

Quando for determinado o resultado realmente correto, pelo procedimento 

acima, o encarregado do inventario devera modificar o resultado mencionado em sua 

c6pia da listagem do grupo do inventario fisico, passando urn trac;o sabre a quantidade 

original e inserindo o resultado correto. A ficha de recontagem sera aprovada e visada 

pelo encarregado e pelo "controller" do inventario. Depois de alterada, a ficha de 

recontagem sera enviada ao "controller", que corrigira a segunda c6pia da listagem e 

anotara o resultado correto nas fichas de contagem originais. 

Quando todas as contagens tiverem sido verificadas, a listagem de grupo, ja 

com as eventuais correc;oes, devera ser usada pelo encarregado das fichas de 

estoque como base para o lanc;amento dos totais do inventario nas fichas de estoque, 

ap6s a palavra "lnventario". 

Quando estiver relacionado algum item de estoque que nao tenha ficha, o nome 

do item e a quantidade resultante da tomada de inventario deve ser lanc;ada numa 

ficha de estoque em branco, que sera inserida em seu respectivo Iugar no controle 

geral. 

b) Verifica~ao de registros 

Quaisquer diferenc;as significativas existentes devem ser investigadas 

verificando-se todos os lanc;amentos nas respectivas fichas de estoque. Sempre que 

for localizado urn erro de lanc;amento ou de apurac;ao de saldo nas fichas de estoque, 

a correc;ao devera ser feita num dos tres espac;os deixados acima da palavra 

"lnventario". Neste caso, deverao ser feitas as correc;oes respectivas nas duas c6pias 

da listagem de grupo, sendo visadas pelos encarregados e pelo "controller" do 

inventario. 
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2.3.7 RELATORIO E APROVACAO FINAL 

Quando as contagens e verificagao tiverem sido feitas de acordo com os 

procedimentos acima, o encarregado do inventario providenciara a transcrigao da!3 . 

quantidades encontradas nas tres c6pias restantes da listagem do grupo. 

Anotara os custos unitarios, tara as extensoes para apuragao do valor total de 

cada item e samara as folhas. Assinara as tres c6pias e as entregara ao "controller" do 

inventario. 0 encarregado do inventario providenciara tambem urn relat6rio 

mencionando todas as diferengas encontradas nas fichas de estoque e na tomada de 

inventario, em quantidades e volumes, bern como uma explicagao da razao da 

diferenga, tao detalhados quanta possivel. 

2.3.8 LIVRO DE INVENTARIO E REGISTROS DE ESTOQUE 

0 livro de registro de inventarios e obrigat6rio segundo a legislagao tributaria 

brasileira. No fim de cada exercicio devem estar transcritos todos os componentes do 

inventario final do exercicio. 0 auditor deve partir do livro de registro para a realizagao 

de seus exames, procurando fazer, pelo processo de amostragem ou testes, 

confrontos com os dados constantes das fichas de controle dos estoques existentes 

no tim do exercicio. 

2.3.9 RISCOS NOS INVENTARIOS 

0 auditor deve estar atento aos riscos que podem comprometer seu trabalho 

em relagao ao inventario. Entre os riscos, estao as modificagoes de valor que podem 

afetar a expressao das existencias ou dos estoques que sao as seguintes: 

• Mercadorias ou materiais que tenham entrada na empresa, que ja estejam 

armazenados, mas sem a efetivagao do registro ou, entao, com registros 

ocorridos fora da data da contagem; 

• Mercadorias ja registradas como entradas, mas que ainda estao em transite; 
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• Transferemcia interna de bens de venda quer para departamentos, quer para 

filiais, quer para centros de produc;ao ou outros armazems sem que tenha 

ocorrido o controle pertinente; 

Em geral, tais situac;oes tendem a ocorrer em empresas que nao possuem 

controles de melhor qualidade, mas podem emergir de erros mesmo em empresas de 

melhor padrao de organizac;ao. 

0 fato de os inventarios ocorrerem em datas de maiores movimentac;oes de 

vendas aumenta o risco de discrepancia. 



14 

3. AUDITORIA DE ESTOQUE 

Os estoques representam custos acumulados de materias-primas, materiais au 

produtos nao vendidos au nao usados que uma empresa possui para utilizac;:ao ou 

venda futura. 

Os estoques consistem em mercadorias com existencia fisica comprovada e 

que se destinam a venda au aplicac;:ao no processo de produc;:ao de outros produtos 

para venda, no curso normal dos neg6cios praticados. 

Os estoques requerem muita atenc;:ao do auditor, dado que constitue importante 

item do ativo circulante para as empresas industriais e comerciais. Os efeitos dos 

estoques se fazem repercutir na determinac;:ao do capital de giro e no resultado do 

exercfcio e a determinac;:ao de seu valor, pode envolver alguns procedimentos 

contabeis complexos. E de suma importancia as cuidados que o auditor deve tamar 

quando do acompanhamento das contagens fisicas, assim como aos aspectos 

relacionados com as procedimentos de controle interno adotados pela empresa. 

3.1 CONCEITO E CLASSIFICACAO 

Os estoques sao bens adquiridos au produzidos pela empresa com o objetivo 

de venda au utilizac;:ao propria no curso de suas atividades. 

Segundo o Manual de Contabilidade das Sociedades par Ac;:oes, o momenta da 

contabilizac;:ao de compras de itens do estoque, assim como o das vendas a terceiros, 

deve ser o da transmissao do direito de propriedade dos mesmos. Assim, na 

determinac;:ao de se as itens integram au nao a conta de estoques, o importante nao e 

sua posse fisica, mas, o direito de sua propriedade. Normalmente as estoques estao 

representados par: 

• ltens que existem fisicamente em estoques, excluindo-se as que estao 

fisicamente na empresa, mas que sao de propriedade de terceiros, seja par 

terem sido recebidos em consignac;:ao, seja beneficiamento au armazenagem 

par qualquer outro motivo. 
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• ltens adquiridos pela empresa, mas que estao em transito, a caminho do 

destino, na data do balanc;o, quando sob condic;oes de compra FOB, ponto de 

em barque (fabrica ou deposito do vendedor). 

• ltens da empresa que foram remetidos para terceiros em consigna<;ao, 

normalmente em poder de provaveis fregueses ou outros consignat6rios, para 

aprovac;ao e possivel venda posterior, mas cujos direitos de propriedade 

permanecem com a sociedade. 

• ltens de propriedade da empresa que estao em poder de terceiros para 

armazenagem, beneficiamento, embarque. 

3.2 OS ESTOQUES NAS DEMONSTRACCES CONTABEIS 

Os estoques sao classificados, no balanc;o, no ativo circulante, de onde se 

presume, sejam realizados dentro de urn ano, ou dentro de urn ciclo normal de 

operac;ao. 

As bases de avaliac;ao dos estoques ou metodos de determinac;ao de custo 

devem ser expostas na nota explicativa relativa aos principais criterios de avaliac;ao 

dos elementos patrimoniais, conforme preve no paragrafo 5° do artigo 176 da Lei n° 

6.404 e Resoluc;ao 686/90- Conselho Federal de Contabilidade. 

Os estoques sao compostos dos seguintes itens: 

• Materias-primas 

Bens que serao aplicados na produc;ao de outros bens destinados 'a venda. 

• Produtos em elabora~ao 

Materias-primas submetidas parcialmente ao processo de industrializac;ao, mas 

que ainda nao estao prontas para venda. 

• Produtos elaborados 
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Materias-primas ja submetidas ao processo de industrializa9ao, transformadas 

em produtos para a venda. 

• Mercadorias par:a revenda 

Bens adquiridos de terceiros com o objetivo de comercializa9ao. 

• Provisao para ajuste de valor 

Conta retificativa do custo de aquisi9ao dos componentes do estoque, quando 

comprovadamente, ultrapassar o valor de mercado. 

OBS: Para fins de demonstra9ao financeira, as provisoes (provisoes de ajuste para 

redu9ao ao valor de mercado e provisoes para perdas em estoque) devem estar 

apresentadas como redu9ao das contas de estoque. 

3.3 PRINCiPIOS CONT.ABEIS ESPECiFICOS AOS ESTOQUES 

Os principios aplicaveis aos estoques quanta a contabiliza9ao das transa9oes e 

na divulga9ao dos reflexos conseqUentes sao os seguintes: 

• A valoriza9ao das materias-primas agrega todos os custos incorridos com a sua 

aquisi9ao, tais como: pre90 pago ao vendedor, impastos nao recuperaveis, 

frete, seguro, despesas alfandegarias, comissao de corretores e honorarios de 

despachantes aduaneiros. 

• A valoriza9ao dos produtos em elabora9ao agrega o custo relativo as materias-. 
primas empregadas, acrescidos das despesas com mao-de-obra direta 

(remunera9ao especifica e os encargos sociais) e os gastos gerais de 

fabrica9ao (energia eletrica, deprecia9ao do equipamento industrial, etc.) 

incorridos ate a etapa de industrializa9ao em que o produto se encontra na data 

do balan9o. 

• A valoriza9ao dos produtos elaborados compreende todos os custos incorridos 

para fabrica9ao dos produtos, da mesma maneira como procedido para os 
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produtos em fase de elaborac;ao, ate que estejam em condic;ao de 

comercializac;ao. 

• As mercadorias para revenda devem ser valorizadas utilizando-se dos mesmos 

criterios observados para a valorizac;ao das materias-primas. 

• A valorizac;ao individual dos itens em estoque obedece a urn dos seguintes 

metodos: 

Atribui~ao especifica - a partir da identificac;ao do custo atribuido 

individualmente a cada item em estoque. Metoda utilizado em maquinas e 

equipamentos, e em certas industrias que operam sob encomendas. 

PEPS (primeiro a entrar e o primeiro a sair) ou FIFO - os itens em estoque sao 

valorizados pelo ultimo custo de aquisic;ao e os itens vendidos ou aplicados na 

produc;ao valorizados pelo custo mais antigo. 

UEPS (ultimo a entrar e o primeiro a sair) ou LIFO - os estoques sao 

valorizados pelo custo de aquisic;ao mais antigo, e os itens vendidos ou aplicados na 

produc;ao sao valorizados pelo custo mais recente. 

Custo Medio Ponderado - os itens em estoque sao valorizados em func;ao da 

media aritmetica m6vel dos custos de aquisic;ao, levando em considerac;ao para o 

custo unitario, numero de unidades adquiridas e o respective prec;o de aquisic;ao ou 

fabricac;ao. 

Metodo do Varejo- o valor do estoque e determinado com base na proporc;ao 

entre o custo da mercadoria disponivel para venda e o prec;o de venda desta mesma 
I 

mercadoria. Este metoda e utilizado em empresas varejistas que trabalham com 

milhares de itens diferentes em estoque e que usam o sistema de inventario peri6dico. 

A adoc;ao deste metoda nao elimina, absolutamente, a necessidade de levantamento 

do estoque fisico ao final do periodo. 

OBS: A lei das Sociedades por Ac;oes estabelece que, para fins de elaborac;ao das 

demonstrac;oes contabeis de encerramento do exercicio, os estoques devem ser 

avaliados pelo custo de aquisic;ao ou fabricac;ao que nao deve superar o valor de 

mercado para esses itens. Se o valor de aquisic;ao ou fabricac;ao exceder ao valor de 
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mercado, deve ser constituida provisao para ajuste. Sabre o conceito de "valor de 

mercado", o lnstituto Brasileiro de Contadores - IBRACON - entende que o termo 

"mercado" significa o custo corrente de reposi9ao ou pre9o liquido de realiza9ao, 

excetuando-se: 

- o valor de mercado nao deve exceder ao pre9o liquido de realiza9ao, qual seja, o 

pre90 estimado de venda no curso normal dos neg6cios menos os impastos e as 

demais despesas necessarias para a venda e entrega dos bens, e o valor de mercado 

nao deve ser inferior ao pre9o liquido de realiza9ao deduzida a margem de Iuera. 

3.4 REGISTRO PERMANENTE DE ESTOQUES 

A manuten9ao de urn adequado controle da movimenta9ao em quantidade e 

valor dos estoques e essencial, nao s6 para fins gerenciais e de controle interno, 

tambem para refletir corretamente os resultados na contabilidade. 

No caso de materias-primas e contas similares de estoque de insumos de 

produ9ao, como embalagem, manuten9ao e almoxarifado, para empresas industriais e 

para os estoques de mercadorias para revenda de empresas comerciais, e importante 

a manuten9ao de urn Registro Permanente desses estoques, item par item. Esse 

registro e tambem exigido pela legisla9ao de impasto de renda, como instrumento 

necessaria de controle para apura9ao mensal dos estoques, conforme esta disposto 

no Parecer Normativo CST n°. 06, de 26/01/1979. 

0 registro permanente de estoques pode ser feito em fichas, livro ou formulario 
' 

continuo, emitido par processamento eletronico de dados. 0 referido parecer 

esclarece ainda, que os saldos do final do exercicio, apurados no registro permanente, 

ap6s os ajustes decorrentes do confronto com contagens fisicas, serao os utilizados 

para a transcri9ao no livro oficial obrigat6rio de Registro de lnventario. 
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3.5 OBJETIVOS DA AUDITORIA DOS ESTOQUES 

No exame dos estoques, o auditor deve necessariamente ter como base as 

seguintes objetivos: 

• Verificar se as valores demonstrados como estoques estao representados par 

efetiva existemcia flsica de mercadoria e se a empresa adotou medidas 

apropriadas para a determinac;ao dessa existencia em dado momenta. 

• Verificar se a valorizac;ao dos itens em estoque foi procedida de acordo com as 

principios de contabilidade. 

• Verificar a correc;ao dos inventarios fisicos realizados, quanta as quantidades 

informadas, descric;ao apropriada dos itens e calculos. 

• Verificar se faz parte dos estoques itens obsoletos au defeituosos, exceto 

quando esses itens estiverem representados par algum valor razoavel, e que 

ainda, tenha sido constituida provisao adequada para fazer face a eventual 

prejuizo devido a estoque de movimentac;ao lenta. 

• Verificar se de fato, as mercadorias alocadas pertencem a empresa, 

destacando aquelas sujeitas a qualquer restric;ao a livre movimentac;ao (penhor, 

alienac;ao fiduciaria, etc.) 

3.6 CONTROLES INTERNOS PARA OS ESTOQUES 

0 sistema de controles internos para as estoques esta diretamente relacionado 

com as atividades de compras, produc;ao armazenagem e registro contabil. Urn bam 

sistema de controles internos para as estoques exige que as mercadorias sejam 

devidamente requisitadas, recebidas, controladas, segregadas, distribuidas 

internamente mediante requisic;ao e, aquelas que ficarem armazenadas, sejam 

rigorosamente contadas e valorizadas de acordo com as principios fundamentais de 

contabilidade. 
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3.6.1 REQUISITOS BASICOS DE CONTROLES INTERNOS 

Considera-se confiavel e adequado o sistema de controles internos para a area 

de estoques que tenha, pelo menos, os seguintes requisitos basicos: 

Autonomia Organizacional 

A estrutura organizacional da empresa deve refletir a necessaria segregac;ao 

entre as func;oes de autorizac;ao, registro e guarda dos estoques. lsto significa que 

quando essa segregac;ao nao esta assegurada pela estrutura organizacional 

estabelecida, o auditor tera problemas quanta a fidedignidade dos dados contabeis 

gerados pelo sistema de controles internos. Em ultima analise, o auditor pode concluir 

que o sistema apresenta tal fraqueza que os testes de conformidade sejam 

desnecessarios e que o esforc;o da auditoria deve ser concentrado nos testes 

substantivos. 

Fonte: Cardozo, Julio S.de Souza - "Auditoria de Estoques" - Revista Brasileira 

Contabilidade. N°. 72- Ano 10- Ago./1990 

Para que na estrutura organizacional tenha urn sistema de controles internos 

eficiente deve ser observada a seguinte segregac;ao de func;oes e responsabilidades: 

1- NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

• Manutenc;ao dos registros contabeis das transac;oes envolvendo o setor de 

compras. 

• Manutenc;ao dos registros contabeis de contas a pagar atraves de·razao auxiliar 

aberto par fornecedor. 

• Manutenc;ao do razao geral. 

• Revisao das autorizac;oes de compras e respectivas execuc;oes. 

• Revisao da documentac;ao referente a recepc;ao das mercadorias adquiridas. 

• Controle e responsabilidade pela contagem peri6dica dos estoques. 

• Responsabilidade pela valorizac;ao do inventario fisico e custo das mercadorias 

vendidas de acordo com os principios de contabilidade. 



21 

II- CONTAS A PAGAR 

• Pagar as faturas apresentadas pelos fornecedores ap6s conferencia realizada 

par outro departamento independente. 

Ill- OUTROS DEPARTAMENTOS 

• Responsabilidade pela requisic;ao das mercadorias (almoxarifado da 

empresa). 

• Responsabilidade pela aprovac;ao da ordem de compra (departamento de 

compras). 

• Responsabilidade pelo recebimento, conferencia e armazenagem das 

mercadorias compradas (almoxarifado). 

• Responsabilidade pela conferencia das faturas emitidas pelos fornecedores, 

confrontando com a ordem de compra (contas a pagar). 

Operacionaliza~ao das Transa~oes 

As transac;oes abrangendo o processo de compras dependem de autorizac;ao 

para o seu inicio, passa pela recepc;ao das mercadorias e conferencias da 

documentac;ao necessarias fornecida pelo fornecedor. 0 sistema de controles internes 

deve contemplar procedimentos especificos que permitam assegurar que a operac;ao 

foi autorizada pela pessoa adequada. 

Autoriza~ao de Compras 

As requisic;oes de mercadorias tern origem nos setores operacionais da 

empresa (area de vendas au setor de produc;ao) au no setor que mantem o controle do 

inventario fisico. Ap6s as analises necessarias, tais como; custo financeiro de 

manutenc;ao dos itens em estoque, desconto baseado na quantidade comprada e 

demanda futura, e emitida a requisic;ao de compras, e encaminhada ao departamento 

de compras, para finalizar o processo, que, geralmente engloba as seguintes etapas: -

analise do melhor prec;o; -prazo para entrega e pagamento; -qualidade da 

mercadoria, que ap6s cotac;ao e aprovac;ao e emitida a ordem de fornecimento 

(contendo a lista dos itens com a respectiva quantidade desejada, prec;o, condic;ao de 
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pagamento e instruc;oes para entrega (data prevista, local e parcelamento da entrega 

se for o caso)). A via original da Ordem de Compra e enviada ao fornecedor, e, 

consequentemente gera mais 03 (tres) vias internas com as seguintes destinac;oes: 

"Uma via, usada para abrir o arquivo de compra, e mantida no departamento 

emitente. Outra via e enviada ao almoxarifado e serve como autorizat;ao para 

que as mercadorias sejam recebidas. Essa c6pia poderia ser do tipo "CEGA" em 

que nao consta a quantidade comprada, com objetivo de fort;ar uma contagem 

das mercadorias fornecidas quando do seu recebimento. A terceira via, 

encaminhada ao departamento de contabilidade para efetuar os registro 

necessarios". 

Autoriza~ao para Recep~ao e Estocagem 

0 Almoxarifado funcionando como 6rgao independente dentro da organizac;ao, 

e autorizado pela via da ordem de compra que lhe foi remetida, a receber mercadorias 

entregues par determinado fornecedor. Ao receber as mercadorias, o almoxarifado 

deve conta-las, pesa-las (se for o caso), ou submete-las a qualquer outro meio 

adequado de medida, inspeciona-las para determinar se apresentam as condic;oes de 

aceitabilidade, e comparar sua descric;ao com os discriminados na c6pia de ordem de 

compra em seu poder. Se as mercadorias entregues atenderem o constante nas 

ordens de compra, o almoxarifado deve preparar o relat6rio de recebimento em 

numeros de vias suficiente, encaminhando uma das vias para o setor de compras e 

outra para a contabilidade. 

Registro das Opera~oes 

Ap6s a realizac;ao da operacionalizac;ao de compra, o sistema de controles 

internos deve assegurar que a transac;ao seja obrigatoriamente registrada, au seja, 

pelo valor proprio, em conta que o represente corretamente dentro do regime de 

competencia. Essa responsabilidade cabe a contabilidade e se processa atraves da 

revisao dos documentos de autorizac;ao. 

A contabilidade acumula e compara documentos que suportarao os registros 

contabeis das transac;Oes de compra. Ela possui documentos internos ( requisic;ao de 
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compra, ordem de compra e relat6rio de recebimento), quando documentos externos 

(nota fiscal, fatura e duplicata emitidas pelo fornecedor), para conferencia atraves de 

comparac;ao. A concordancia de dados que resultar ap6s essa comparac;ao, permite a 

contabilidade efetuar os registros necessaries. 

Acesso aos Ativos 

Como os estoques, normalmente representam significativa parcela dos 

investimentos da empresa, necessita de certos cuidados para limitar acesso de 

pessoas a esses ativos. Uma barreira fisica, como urn muro ou urn galpao, e 

geralmente empregada para proteger mercadorias estocadas ou dispostas para 

venda. 0 acesso a esses ativos e limitado as pessoas autorizadas. Todo meio de 

controle deve ser avaliado em termo de custo-beneficio, comparando-se o custo do 

controle com os beneficios derivados. 

Comparac;ao dos registros com os ativos existentes 

0 sistema de controles internos deve prever levantamentos peri6dicos dos itens 

que compoem os estoques e a comparac;ao com os registros contabeis. As eventuais 

diferenc;as devem ser criteriosamente analisadas. 

3.7 COMPUTADORES E CONTROLE DE ESTOQUE 

0 funcionamento de qualquer tipo de sistema de controle de estoque requer a 

coleta, o processamento, e a analise de substanciais quantidades de dados, para fins 

de controle administrative. Historicamente esta tarefa tern sido desempenhada pelo 

almoxarife. Tendo em vista que tal processo tornou o processamento de dados 

dispendioso e Iento, muitos sacrificios foram necessaries, tanto em termos de tipos de 

dados a serem coletados, como do grau de sofisticagao que poderia ser usado na 

analise dos problemas de estoque. 0 computador eletronico ja mudou tudo isso, e tern 

a cada dia aperfeic;oado os projetos e alterac;ao dos sistemas de controle de estoque. 
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3.8 FRAUDES NOS ESTOQUES 

As fraudes cometidas envolvendo os estoques se devem basicamente a 
ineficiemcia do sistema de controles internos, pais urn controle i11terno bern estruturado 

torna dificil a manipulagao de dados. As distorgoes verificadas em inventarios 

geralmente tern origem em furtos e fraudes, irregularidades essas cometidas par urn 

funcionario isoladamente ou em ligagao, o que pode envolver varias pessoas, ou ate 

mesmo de fora da empresa. Na hip6tese do furta de estoques pode sera subtragao 

pura e simples de urn ou varios itens par parte do funcionario desonesto ou pode 

acontecer atraves da adulteragao de documentos. 

A fraude envolve a manipulagao de controles e documentos e pode ter sido 

praticada para encobrir saques no caixa. Na maioria dos casas, a fraude contou com a 

participagao de mais de urn funcionario para sua consumagao. 

lrregularidades tambem podem ser cometidas pelos pr6prios administradores 

da empresa, quando visam embelezar o balango a tim de aparentar uma situagao mais 

favoravel do ponto de vista financeiro, superavaliando os estoques, ou, em sentido 

inverso, apresentando resultados menores do que a realidade com vistas a pagar 

menos impasto de renda, subavaliando os estoques. 

Na hip6tese de acobertamento de faltas no estoque, pode ser tentado com a 

inclusao de quantidades fictfcias nos inventarios ou falsificando o relat6rio de 

mercadorias, as requisigoes para os setores operacionais, ou ate mesmo os 

documentos que registram as saidas do estoque. 

3.9 PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE ESTOQUES 

3.9.1 CONSIDERACOES INICIAIS 

Os passos para a estrategia de auditoria necessaria para a formagao da opiniao 

a respeito dos estoques, dependem do conhecimento preliminar do auditor, tanto do 

funcionamento de controles internos. Tomando como base esse entendimento, o 

auditor faz a avaliagao preliminar visando a possibilidade de utilizar o sistema como 
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parametro de apoio as suas verificagoes. Na existencia de bans controles, o auditor 

pode concluir que a redugao na quantidade de testes substantivos pode ser feito, e 

caso conclua o contrario, decide aumentar a intensidade tanto dos testes de 

observancias quanta dos testes substantivos. Ah§m de informagoes de natureza geral 

obtidas da administragao da empresa, tais como: forma de registro das transagoes 

(manual ou computador), existencia de orr;amento, etc., o auditor podera obter ainda 

outros detalhes no que se refere ao ciclo de produgao e saldos de balango: 

• Liquidez do inventario, au seja, o grau de dificuldade para transforma-lo em 

dinheiro. 

• Quantidade de itens em estoque, para determinar o momenta mais adequado 

para realizagao dos testes de auditoria. 

• Criterios utilizados para julgamento sabre os itens obsoletos. 

• Disponibilidade dos materiais considerados criticos para o funcionamento 

normal da empresa, tempo de reposigao dos fornecedores. 

• Tendencia hist6rica dos prazos de renovagao de estoque e de problemas com 

estoque obsoletos. 

Se na avaliagao preliminar do auditor houver indicagao que a empresa tern 

adequado capital de giro, tern urn plano efetivo de controle da produgao, sistema de 

informagoes gerenciais, tern urn forte controle sabre o processamento de dados e 

sabre as rotinas mais significativas do processo de produgao e estoque, tern adequada 

segregagao de fungoes e responsabilidades entre produgao, estoques e contabilidade, 

e entre o controle de estoque e o setor de recepgao e expedigao de mercadorias, 

exerce controle fisico eficiente sabre os itens mais relevantes do est?que, conduz 

inventarios peri6dicos para se certificar da exatidao dos registros destinados ao 

controle das quantidades estocadas, exerce adequado controle para assegurar o 

correto custeamento da produgao e sua alocar;ao aos produtos em estoque. 

3.9.2 FASE PRELIMINAR 

• Avaliar o controle interno. 

• Revisar as instrugoes da empresa para o levantamento fisico dos inventarios 

(data, pessoal, "corte", etc.). 
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• Acompanhar o levantamento fisico dos estoques. Durante o levantamento fisico 

dos inventarios, o auditor deve dirigir atenc;ao particular para determinar: 

o Se ltens dos estoques estao bern arrumados, de forma a facilitar 

contagens precisas; 

o Os funcionarios que executam a contagem compreendem e seguem 

instruc;oes escritas; 

o As contagens e descric;oes estao sendo anotadas com precisao e com 

detalhes necessarios; 

o A supervisao dos procedimentos do inventario e verificac;ao das 

contagens pela companhia e adequada; 

o Sao boas as praticas usadas para assegurar os "cortes", reconhecer 

itens de baixa rotagao, etc. 

• Testar alguns itens mais significativos; 

• Anotar detalhes para o "corte" de compras, vendas e requisic;oes; 

• Preparar e enviar circularizac;ao para inventarios mantidos fora da empresa ou 

em consignac;ao. 

3.9.3 FASE FINAL 

• Conciliar testes de contagem com a relac;ao final do inventario. 

• Efetuar testes de exatidao aritmetica nas listas dos inventarios preparadas pela 

empresa. 

• Comparar as quantidades contadas par ocasiao do levantamento fisico, com as 

quantidades demonstradas pelo controle contabil. 

• Acompanhar o tratamento dos ajustes decorrentes das cont~gens fisicas 

(natureza, contabilizac;ao e aprovac;ao). 

• Efetuar os testes de prec;os para materias-primas, produtos em processo e 

produtos acabados (avaliac;ao): 

Materias-Primas 

• Selec;ao dos itens 

• Calculo e somas 

• Documentos comprobat6rios 
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• Gusto x Mercado 

• Uniforme 

f.rodutos em Processo 

Os produtos em processo podem ser custeados da seguinte maneira: 

Por ordem de fabrica~ao 

Teste das ordens de fabricagao na data do balango, conferindo custos de 

materiais com as respectivas faturas, mao-de-obra direta com as respectivas folhas de 

pagamento e distribuigao dos custos indiretos. 

(II) Custo padrao 

Teste das estruturas dos custos padrao quanta a urn numero representative de 

produtos ou pegas para constatar que todos os elementos estao inclufdos no custo 

padrao. 

Produtos acabados 

Os metodos de avaliagao dos produtos acabados sao os mesmos das materias

primas. 

Teste de pre~o de mercado 

A revisao das estruturas dos fornecedores, referentes a materias-primas, pegas 

etc., recebidas ou compradas depois da data da auditoria, indicara se •os pregos de 

estoques excedem os de reposigao. 

Teste de estoques obsoletes ou de baixa rota~ao 

Os exemplos tipicos sao: 

• Aspectos e condi¢es ffsicas (deterioragao, ferrugem e poeira) observados 

durante as contagens; 
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• Estoques de baixa rotagao podem ser notados durante os testes de pregos pela 

ausemcia de compras habituais em quantidades equivalentes; 

• Provaveis mudangas em vendas, causadas pelo desenvolvimento de produtos e 

processes novas, revisao de condigoes do mercado etc. Avaliagao dos pie~os 

reais de realizagao. 

Conclusao do servigo referente ao "corte" de compras, vendas e requisigoes: 

Compras 

• Verificar seas ultimas notas fiscais dos fornecedores foram langadas dentro do 

mes de fechamento. 

• Verificar, pelo registro de compras, se as primeiras notas fiscais de 

fornecedores do mes subseqOente ao fechamento foram langadas dentro do 

mes proprio. 

Vendas 

• Verificar se as ultimas notas fiscais emitidas foram langadas dentro do mes de 

fechamento. 

• Verificar se as notas fiscais imediatamente subseqOentes foram emitidas com 

data do mes posterior ao fechamento e se foram langadas dentro deste mes. 

Requisi~oes 

• Verificar se as mercadorias constantes das ultimas requisigoes emitidas foram 

excluidas do inventario. 

• Verificar se as mercadorias constantes das primeiras requisigoes emitidas no 

mes subseqOente foram baixadas do estoque deste mes. 

Onus gravando os estoques 

Circularizagao as instituigoes financeiras, com as quais a empresa mantem 

operagoes de creditos, circularizagao aos bancos, exames de atas de reunioes da 

diretoria, assembleia e circularizagao dos advogados da empresa. 
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Rota~ao de estoques 

• Calculo do indice. 

• Compara9ao com periodos anteriores. 
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4. PROCEDIMENTOS DE COMPRAS- FORNECEDORES 

4.1 CONCEITOS BASICOS 

A denomina<;ao "compras" e dada, basicarr1ente, aos gastos de uma empresa 

com mercadorias e servi<;os. Na maioria das empresas, entretanto, esses gastos sao 

controlados par urn setor denominado se<;ao ou departamento de compras. Estes 

gastos estao diretamente ligados com as contas a pagar da empresa, quando se tratar 

de pagamerito a prazo, e com os desembolsos de caixa ou bancos, quando o 

pagamento for a vista. 

As compras, as quais se destinam esta norma, sao aquelas mais diretamente 

ligadas a fornecedores de mercadorias. Entretanto, antes que qualquer sele<;ao seja 

iniciada, e importante que o auditor se familiarize com os procedimentos de compras 

da empresa, com os principais tipos de compras (mercadorias importadas ou de 

fabrica<;ao nacional), com os montantes envolvidos etc., mas, acima de tudo, o auditor 

deve se familiarizar com os controles internes inerentes aos setores diretamente 

envolvidos. 

4.2 OBJETIVOS DA AUDITORIA DE COMPRAS 

Muitos sao os objetivos a serem atingidos em urn trabalho de auditoria na 

execu<;ao de urn teste de compras. Os principais deles sao: 

• Determinar se os controles internes sabre compras (contabiliza<;ao, pagamento 

etc.) sao adequados e efetivos. 

• Determinar que as opera<;oes foram realizadas de conformidade com os 

interesses, necessidades, e dentro das retinas estabelecidas pela empresa para 

essas transa<;oes e, ainda, que tais opera<;oes estao devidamente registradas 

nos controles contabeis. 

• Complementar testes de auditoria desenvolvidos em outras areas, 

principalmente estoques e contas a pagar aos fornecedores. 
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4.3 PRINCIPAlS PROCEDIMENTOS 

0 auditor deve se inteirar, de urn modo geral, sabre os tipos de mercadorias 

envolvidas, as rotinas de emissao de pedidos e ordens de compras, os procedimentos 

para sele9ao de fornecedores, recebimento e guarda de mercadorias, pagamento a 

fornecedores etc. Tal familiariza9ao, evidentemente, constitui urn fator importante para 

que os servi9os de auditoria sejam executados de forma eficiente. Todavia, os 

aspectos mais importantes de urn programa de auditoria de compras sao os seguintes: 

• Manuten9ao atualizada de informa9oes e documenta9ao dos procedimentos e 

do fluxo de documentos do setor. 

• Verifica9ao de que os controles internos sao adequados e foram aplicados de 

modo uniforme ao periodo anterior. 

• ldentifica9ao, nos papeis de trabalho, de mudan9as significativas nas politicas 

operacional e administrativa das praticas de compras. 

Urn ciclo completo de uma opera98o normal de compra de materiais abrange o 

seguinte: 

• Requisi9ao ou pedido de compra de material - e o documento que da inicio a 

uma opera9ao de compra e e emitido pelos setores que controlam tais 

materia is. 

• Emissao dos pedidos ou ordens de compras- determinado pela politica interna 

da empresa, que deve definir quem esta autorizado a emiti-los e aprova-los. 

• Conferencia da mercadoria e da documenta9ao par ocasiao do recebimento das 

mesmas - o setor de recep9ao da empresa deve examinar a mercadoria 

recebida e confronta-la com as especifica9oes constantes da ordem de compra. 

• Controles fisicos- a mercadoria, ap6s liberada pelo setor de recep98o, deve ser 

fisicamente incorporada aos estoques. Urn documento emitido pelo setor de 

recep9ao, sem apresentar valores, servira de base para registro nos controles 

quantitativos. 

• Registros contabeis - depois de arquivada uma c6pia da nota fiscal para 

possiveis consultas no futuro, o setor de recep98o remetera a via original e as 

demais capias das notas fiscais recebidas dos fornecedores a contabilidade e 
I 
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ao setor de contas a pagar, onde serao devidamente apontadas nos registros 

contabeis e controladas para pagamento na data do vencimento. 

Tendo-se em mente esse ciclo complete, conforme exemplificado, o auditor 

podera, facilmente, acompanhar as operac;oes de compras, executando, passe a 

passe, os itens necessaries a uma total satisfac;ao quanta aos testes realizados. 

Deve ficar entendido que os procedimentos citados nao sao obrigatoriamente 

usados par todas as empresas ou mesmo para todas as compras de uma empresa. 

Tais procedimentos sao basicamente utilizados par industrias que possuem estoques 

de mercadorias. Da mesma forma, urn revendedor de urn unico tipo de autom6vel, par 

exemplo, tera estoques exclusivamente composto de pec;as para aquele tipo de 

veiculo. No caso desse revendedor, muitas das pec;as em estoque, talvez, sejam 

fornecidas exclusivamente par apenas urn fornecedor, e, neste caso, nao havera 

necessidade de se fazer urn a pesquisa de mercado para coleta de prec;os. 

Em resume, podemos dizer que urn teste de compras em uma empresa que 

trabalhe com estoques de materiais, forc;osamente, incluira o exame dos pedidos 

internes de material, das ordens de compras, dos documentos para selec;ao de 

fornecedores, da comprovac;ao do recebimento do material, da inspec;ao das fichas de 

centrale fisico do estoque, do exame dos registros contabeis de estoques e das fichas 

individuais de fornecedores no setor de contas a pagar e, finalmente, da comprovac;ao 

do pagamento ao fornecedor. 

4.4 CONTROLES INTERNOS EM COMPRAS 

Os principais pontes a serem observados na avaliac;ao do sistema de controles 

internes sabre compras podem ser resumidos da seguinte maneira: 

• Todas as encomendas feitas pelo departamento de compras devem estar 

baseadas em pedido de compra interne, emitido pelo setor que controla o 

material comprado. 



33 

• Devem ser efetuadas caletas de prec;os entre fornecedores por ocasiao das 

encomendas. Quando se tratar de material comprado constantemente pela 

companhia, tal coleta de prec;os podera ser feita periodicamente. 

• As func;oes inerentes a encomenda, a recepc;ao de compras, ao estoque fisico, 

ao controle de estoque, a contabilizac;ao e ao controle de contas a pagar 

deverao ser desempenhadas por setores independentes. 

• Manutenc;ao de niveis razoaveis de estoques, suficientes para atender as 

necessidades operacionais da companhia, sem atingir niveis em excesso de 

cada produto. 

• Rotinas adequadas para conferencia de quantidades, qualidades, prec;os e 

condic;oes comerciais de materiais recebidos com o pedido de fornecimento 

emitido. 

• Rotinas adequadas para o registro contabil, extra-contabil e fiscal das compras. 

4.5 TESTE 

Depois de se familiarizar com as condic;oes peculiares da empresa, e avaliar os 

controles internos por ela mantidos na area de compras, o auditor devera aplicar 

testes de auditoria, a fim de atingir seus objetivos anteriormente citados e que sao: 

• Adequac;ao e efetividade dos controles internos sobre compras, envolvendo 

contabilizac;ao, pagamento, registro contabil etc. 

• Conformidade das operac;oes realizadas com interesses e necessidades da 

companhia. 

Os procedimentos normalmente aplicados, e que poderao sofrer algumas 

alterac;oes, de acordo com o ramo de atividade e as rotinas internas da empresa sao: 

Selec;ao de urn numero limitado de compras de diversos materiais utilizados 

pela companhia, para proceder a: 

• lnspec;ao de notas fiscais dos fornecedores, atraves de conferencia de somas e 

calculos e certificac;ao de que tais procedimentos sao normalmente aplicados 

por funcionarios do setor e evidenciados por "tickets", carimbos, etc.; 



34 

• Confer€mcia dos detalhes das notas fiscais dos fornecedores ( especificac;ao do 

material, quantidade, prec;os etc.) com requisic;oes de compra e pedidos de 

fornecimento aprovados por titular responsavel do setor; 

• lnspec;ao das cotac;oes de prec;os, certificando-se de ter sido a escolha do 

fornecedor a mais conveniente as necessidades da companhia; 

• Verificac;ao dos lanc;amentos nos livros fiscais e nas fichas de controle de 

estoque, conferindo o calculo do novo custo media, se aplicavel; 

• Verificac;ao da contabilizac;ao, analisando sua adequac;ao e o correto credito em 

conta individual do fornecedor; 

• Verificac;ao do pagamento posterior ao fornecedor, inspecionando duplicatas 

quitadas e evidencias de saida do numerario. 

Observa~oes 

Os procedimentos da empresa, referentes a fatos especificos ou anormais, 

como recebimentos parcelados de encomendas, recebimentos de materiais com 

diferenc;as, etc., devem ser avaliados detalhadamente pelo auditor. 

Quando a natureza dos materiais comprados (ac;o, ferro, 61eo etc.) exigir a 

utilizac;ao de balanc;as para a conferencia das quantidades fornecidas, os "tickets" da 

balanc;a deverao ser examinados pelo auditor em seus testes, e os procedimentos 

adotados pela empresa com relac;ao as diferenc;as ocorridas, analisados 

detalhadamente. 

4.6 COMPRAS 

1 - Selecionar os itens a serem testados e descrever a "Base de Selec;ao" ap6s 

aplicac;ao do questionario para avaliac;ao dos controles internes. 

2 - Verificar se as notas fiscais selecionadas para compras estao suportadas por 

pedidos de compra devidamente aprovados e conferir o seguinte: 

• Nome do fornecedor. 

• Quantidade. 
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• Prec;os. 

• Condic;oes gerais. 

• Cancelamento dos pedidos para evitar a sua dupla utilizac;ao. 

• Todos os calculos e somas. 

3 - Comparar os pedidos de compra com as requisic;oes de compra devidamente 

aprovadas. 

4 - Verificar se as requisic;oes s6 foram emitidas pelo almoxarifado depois de 

constatada a inexistfmcia ou a insuficiencia do material nos estoques. 

5 - Comparar os prec;os das notas fiscais com os das contagens efetuadas e verificar o 

criteria adotado para escolha do fornecedor. 

6 - Comparar as notas fiscais com o seguinte: 

• "Relat6rio de Recebimento" do material (RR). 

• Escriturac;ao dos registros de controle dos estoques ou hist6rico de estoque 

(programa computador), verificando quantidade, novo prec;o media etc. 

• Relat6rio ou vista do controle de qualidade. 

• Conhecimento de transporte. 

7 - Verificar se ha evidencia de que a mercadoria recebida foi conferida em rela«;ao 

aos dados da nota fiscal. 

8 - Quanta as despesas relacionadas com as compras testadas, verificar: 

• Se os servic;os sao compatrveis com as compras testadas; 

• Se ha evidencia de conferencias e aprovac;ao; 

• No caso de fretes, confrontar o conhecimento com a nota fiscal e verificar se ha 

correlac;ao entre ambos. 

9 - Examinar a contabilizac;ao nas contas de: 

• Estoque; 

• Impasto a recuperar; 



36 

• Fornecedores e fretes a pagar. 

10 - Analisar o pagamento aos fomecedores atendendo ao seguinte: 

• Se foi feito segundo a politica da firma obtendo os descontos respectivos. 

• Se foi efetuada contabilizagao na conta de fornecedores. 

• Se a documentagao inerente a quitagao e adequada. 

11 - Verificar o registro das notas fiscais nos livros. 

12 - Atualizar as informagoes permanentes. 

13 - Elaborar as recomendagoes para melhoria dos controles internos. 

14- Dar conclusao sobre o teste. 
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5- ESTUDOS DE CASOS 

5.1 PROBLEMA NA AREA DE COMPRAS, RECEPCAO, ARMAZENAGEM -

DEFJCIENCIA DE CONTROLES INTERNOS. 

Na ocasiao de auditoria para se fazer a revisao dos controles internos de 

compras, recep9ao e armazenagem. Foram preparados os seguintes comentarios, que 

descrevem os procedimentos da empresa. 

PONTO 1 - Quantidade em desacordo com o pedido. Sem evidencia de autoriza9ao 

do Gerente, apenas com autoriza9ao do empregado X na c6pia do pedido. 

PONTO 2 - As requisi9oes sao emitidas pelo almoxarife segundo seu proprio 

julgamento. A requisi9ao de compra foi emitida diretamente pelo setor de produ9ao, 

nao passou pelo almoxarifado, mas foi mesmo assim processada. 

PONTO 3 - As cota9oes de pre9os sao feitas par telefone ou pessoalmente, nao ha 

formaliza9a0 e 0 criteria de julgamento nao e adequado. 

PONTO 4- Relat6rios de recebimento sao emitidos com base nas notas fiscais. Seu 

emitente, conforme informa9ao, nao faz contagem da mercadoria recebida. 

PONTO 5 - A escritura9ao do "kardex" e feita com erros de tomadas de dados 

(pigmento - registro de ingresso par $1.503,00 em vez de $ 1.530,00 e plasticos 

$591,50 em vez de $616,50), erro da apura9ao do saldo em quantidade (plastico = 
100 unidades a mais na data X), erro de multiplica9ao (plastico = $ 200,00 a menos na 

saida na data Y) e conseqOentes erros nos custos unitarios, apropria96es a produ9ao 

e saldos. 

PONTO 6 - Nao ha evidencia de que o material recebido e conferido com os saldos do 

pedido de compras e de que e feita inspe9ao de qualidade. 

PONTO 7- Frete apropriado diretamente em despesa 

PONTO 8- Falta requisi9ao, as caletas de pre9os nao foram encontradas e nao ha 

evidencia de terem sido emitidas. 
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• Fornecedores e fretes a pagar. 

10 - Analisar o pagamento aos fomecedores atendendo ao seguinte: 

• Se foi feito segundo a poHtica da firma obtendo os descontos respectivos. 

• Se foi efetuada contabilizagao na conta de fomecedores. 

• Se a documentagao inerente a quitagao e adequada. 

11 - Verificar o registro das notas fiscais nos livros. 

12- Atualizar as informagoes permanentes. 

13 - Elaborar as recomendagoes para melhoria dos controles internes. 

14- Dar conclusao sabre o teste. 



37 

5 - ESTUDOS DE CASOS 

5.1 PROBLEMA NA AREA DE COMPRAS, RECEPCAO, ARMAZENAGEM -

DEFICIENCIA DE CONTROLES 1NTERNOS. 

Na ocasiao de auditoria para se fazer a revisao dos controles internos de 

compras, recep~ao e armazenagem. Foram preparados os seguintes comentarios, que 

descrevem os procedimentos da empresa. 

PONTO 1 - Quantidade em desacordo com o pedido. Sem evidencia de autoriza~ao 

do Gerente, apenas com autorizac;ao do empregado X na c6pia do pedido. 

PONTO 2 - As requisi~oes sao emitidas pelo almoxarife segundo seu proprio 

julgamento. A requisi~ao de compra foi emitida diretamente pelo setor de produ~ao, 

nao passou pelo almoxarifado, mas foi mesmo assim processada. 

PONTO 3 - As cota~oes de pre~os sao feitas par telefone ou pessoalmente, nao ha 

formaliza~ao e 0 criteria de julgamento nao e adequado. 

PONTO 4 - Relat6rios de recebimento sao emitidos com base nas notas fiscais. Seu 

emitente, conforme informa~ao, nao faz contagem da mercadoria recebida. 

PONTO 5 - A escritura~ao do "kardex" e feita com erros de tomadas de dados 

(pigmento - registro de ingresso par $1.503,00 em vez de $ 1.530,00 e plasticos 

$591,50 em vez de $616,50), erro da apura~ao do saldo em quantidade (plastico = 

100 unidades a mais na data X), erro de multiplica~ao (plastico = $200,00 a menos na 

saida na data Y) e consequentes erros nos custos unitarios, apropria~oes a produ~ao 
e saldos. 

PONTO 6- Nao ha evidencia de que o material recebido e conferido com os saldos do 

pedido de compras e de que e feita inspe~ao de qualidade. 

PONTO 7- Frete apropriado diretamente em despesa 

PONTO 8- Falta requisi~ao, as caletas de preyos nao foram encontradas e nao ha 

evidencia de terem sido emitidas. 
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PONTO 9 - Nao ha qualquer evidencia de que a mercadoria tenha sido conferida em 

relagao aos dados da nota fiscal. 

PONTO 10- Tam bern nao ha qualquer evidencia de conferencia dos dad as, valores e 

calculos dos conhecimentos de transporte. Foi informado de que, praticamente, todos 

as fretes para a empresa sao feitos pela transportadora W Ltda., e nao ha evidencia 

(ao menos disponivel) de que em qualquer data tenha sido feita cotagao de pregos 

para tal. 

PONTO 11 - Nao foram aproveitados, nem ha evidencias de terem sido analisados, as 

descontos financeiros de 5 a 10%, respectivamente oferecidos pelos fornecedores. 

Fonte: Pereira, Raimundo Viana - "Apostila" - ano 2000; Nova America S.A -

"Manual de Suprimentos"; com adapta~oes de Ana Carla de Oliveira Mattos. 

5.2 RECOMENDACOES DE MELHORIAS 

PONTO 1 - Estabelecer procedimentos bern definidos para serem aplicados par 

ocasiao da entrega de mercadoria em desacordo com o pedido. 

Atualmente, nao ha polftica definida sabre o assunto, permitindo que ocorram 

esses casas. 

PONTO 2 - Aprimorar as criterios para emissao de requisigoes de compras. 

Visando tamar mais efetivo o criteria para efetuar compras e dimensionar 
' 

adequadamente o investimento em estoque, seguem algumas sugestoes: 

• Sejam estabelecidos limites maximos e minimos de estoques, sendo que estes 

ultimos serao utilizados sempre como indicadores da necessidade de compras. 

• Todas as requisigoes de compras de material de estoque sejam emitidas direta 

e somente pelo almoxarifado, salvo as casas de consumo direto, au seja, itens 

nao mantidos em estoque. 

PONTO 3- Aprimorar a politica de compras da empresa. 
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Com o objetivo de fazer com que a func;ao de compras atenda de forma ainda 

melhor as necessidades da empresa, seria interessante adotar as seguintes 

providencias: 

• Estabelecer formalmente diretrizes para o processo de cotac;ao. 0 mais 

indicado seria adquirir urn programa de gestao empresarial que tivesse 

abrangencia e interligac;ao nas areas de compras, almoxarifado, contas a pagar 

e contabilidade. Para efeito de cotac;oes, mesmo sendo por telefone, as 

compras mais simples, estaria registrado como fornecedor que tenha ganhado 

a cotac;ao, com melhor prec;o, prazo, condic;oes de pagamento. 

PONTO 4- Melhorar o modo de recepc;ao das mercadorias compradas. 

Atualmente, a recepc;ao e feita de modo a nao ficarem evidencias sobre se as 

mercadorias foram contadas, nem sabre se foi urn confronto das caracterlsticas destas 

com os dados do pedido. 

PONTO 5 - Reestruturar o sistema de escriturac;ao do "Kardex" 

Considerando que o registro e fundamental para se controlar estoques, 

necessaria se faz, como ja mencionado, no ponto 3, a necessidade de implantac;ao de 

urn sistema para controle e ligac;ao entre departamentos envolvidos. 0 Kardex apesar 

de muitos anos utilizado pela empresa, ja nao atende mais as necessidades de 

evoluc;ao impostas as empresas e ao mercado. 

PONTO 6 - Evidenciar a execuc;ao da inspec;ao pelo controle de qualidade das 

mercadorias compradas. 

Tal evidencia tern por objetivo definir as responsabilidades pela execuc;ao da 

tarefa, principalmente, para determinar quais os executadores de eventuais inspec;oes 

mal efetuadas. 

PONTO 7 - Evitar que a despesa com frete na aquisic;ao de materias-primas seja 

registrada diretamente em despesa. 
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PONTO 8 - Utilizar impressos pre-numerados tipograficamente em todas as fases das 

operagoes de compras. 

Os impressos pre-numerados facilitam, e dao mais seguranga nos controles 

sabre tais operagoes, reduzem as possibilidades de emissao indevida de tais 

documentos e simplificam o sistema de arquivo e referenda. 

PONTO 9- lmplementar o controle interno sabre recepgao de materiais, confrontando 

existencia fisica, com as dados constantes na nota fiscal, e a ordem de compra. 

PONTO 1 0 - Estudar a conveniencia de cotar periodicamente o prego dos servigos de 

frete e instruir para que sejam conferidos e analisados as dados dos conhecimentos. 

Foi constatado que todos as fretes feitos para a empresa sao contratados pela 

Transportadora Y e que nao e feita, periodicamente, uma cotagao de pregos de outras 

empresas. Este ultimo procedimento deveria ser praticado como modo de se obter 

servigos nas melhores condigoes possiveis. 

PONTO 11 - Analisar atentamente as descontos financeiros oferecidos pelos 

fornecedores. 

Embora tenha sido informado que a empresa aproveita tais descontos quando 

as julgar compensadores, foi verificado que as descontos relacionados a seguir nao 

foram aproveitados e nao se obteve comentarios a respeito. 

Nome do N°. da De Para pagamento 

Fornecedor Duplicata em • 

Empresa A 2.406 5% 15 dias 

Empresa B 4.186 10% 25 dias 

Fonte: Pereira, Raimundo Viana - "Apostila" - ano 2000; Nova America S.A

"Manual de Suprimentos"; com adapta~oes de Ana Carla de Oliveira Mattos. 
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6. CONCLUSAO 

A resposta da importancia da auditoria dos estoques esta na formac;ao do 

capital de giro, no impacto da determinac;ao do lucre bruto, a sua valorizac;ao, que e 

muito discutida no que diz respeito a manipulac;ao (superavaliac;ao ou subavaliac;ao) 

ou desvios, para os quais tern sido resultado de aplicac;ao de procedimentos de 

auditoria. Para urn desempenho satisfat6rio no controle dos estoques, como foi 

exposto, e essencial a existencia de urn sistema de controle interno eficiente, em que 

haja registro de entradas (notas fiscais) e saidas de estoques (requisic;oes) e urn 

rigoroso controle dessa movimentac;ao, realizac;ao de inventarios peri6dicos, 

verificac;oes fisicas freqOentes, ainda que parciais, mas, em rodizio, chamado 

inventario rotativo, segregac;ao de func;oes entre compradores, almoxarifes. Alem 

disso, devem existir criterios de avaliac;ao adequados, com permanente controle sabre 

os calculos. 0 sistema de compras tambem deve prever a emissao de pedidos de 

compra, assinados por elemento autorizado, fazendo-se confronto com a nota fiscal de 

entrada da mercadoria comprada, e na recepc;ao, confrontado esses dados com a 

existencia fisica da mercadoria. A auditoria de estoques compreende tambem a 

realizac;ao do inventario fisico, para contagem e inspec;ao de todos os estoques 

existentes, bern como a avaliac;ao dos mesmos. Apesar da aparente simplicidade, 

essa pode ser uma tarefa das mais arduas e demoradas, dependendo da quantidade e 

da natureza dos estoques que serao contados. 

Por ser urn dos maiores itens do ativo no balanc;o, os estoques se forem 

constituidos de grande variedade de itens, exigira urn trabalho com boa organizac;ao e 

grande atenc;ao para o born exito do servic;o. 0 auditor dev~ inteirar-se, 

antecipadamente, do programa de realizac;ao do inventario, nao s6 para comparecer, 

mas, principalmente para verificar se o programa e satisfat6rio e para poder sugerir 

procedimentos que julgarem necessaries. A auditoria de estoques e urn importante 

instrumento para as empresas industriais e comerciais na verificac;ao da exatidao dos 

processos de controle interno para estoques e compras. A tarefa do auditor nos 

estoques e essencial, pais os mesmos constituem urn ativo da empresa, significando 

valor monetario no balanc;o, e financeiramente, os estoques representam urn 

investimento de capital. 
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Deve, portanto, o profissional de auditoria, nos trabalhos de verifica9ao dos 

estoques cingir-se de seriedade, competemcia e consciencia de que esta contribuindo 

para o progresso de uma empresa ou ate mesmo de uma na9ao. 
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Anexo I 

Nome: Area de contagem: 

lnstrugoes aos grupos de contagem 

Ao seu grupo sera indicada uma area especlfica para contagem do inventario, e, a 

menos que lhe sejam dadas instrugoes especiais, tais linhas divis6rias deverao ser 

respeitadas. 

As contagens serao feitas mediante usa de uma ficha de contagem que sera 

preenchida como segue: 

Nos itens 1 e 2 (c6digo e descrigao) da ficha de contagem que sera usada par voce e 

essencial que seja prestada a maxima atengao para que a informagao seja exata. 

0 espago no. 3 deve indicar par exemplo: 

"Materia-prima", "Produtos em processo" (Com indicagao do numero de ordem de 

servigo, etc.) 

Nota: Para os produtos em processo, as fases ja acabadas devem ser indicadas no 

verso da ficha, para cada item. 0 espago no. 4 (local) deve indicar a area onde o 

material se encontra, assim como qualquer referencia especifica a esse respeito. 

Os espagos nos. 5 e 6 (quantidade e unidade) referem-se ao numero de unidades 

contadas e a especie de unidade (pegas, peso, etc.). 0 espago no. 7 deve ser 

assinado par voce. Se o mesmo material se encontrar parte em urn Iugar e parte em 

outro, deve ser feita uma ficha para cada late. Todas as fichas nao usadas ou 

canceladas devem ser retornadas ao controlador do lnventario imediatamente ap6s a 

primeira contagem. Durante a contagem, as seguintes instrugoes devem ser 

observadas: 

• Comece a contagem em uma esquina da area que lhe foi confiada; proceda de 

modo ordenado a partir desse ponto, a fim de eliminar o perigo de passar par 

algum material despercebido. 
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• Ao efetuar a contagem, assegure-se de que o c6digo correspondente ao 

material e a unidade da medida sao apropriados. Anote no verso dos cartoes de 

contagem se o material contado estiver em mau estado. 

• Escreva de modo legivel. Se cometer urn erro ao escrever a quantidade, nao 

emende. Risque inteiramente e escreva ao lade o numero certo. 

• Coloque urn s6 material em cada ficha de contagem. 

• Nao conte os materiais marcados com "nao inventariar". 

• Havendo necessidade de se fazer calculos, fac;a-os no verso do cartao de 

contagem, de modo que os mesmos possam ser facilmente verificados 

posteriormente. 

• Coloque a ficha de contagem junto ao material contado, de modo seguro, para 

nao se perder, e bern a vista. 

• Qualquer duvida que tenha, consulte o gerente do inventario. 

Somente a qualidade esmerada de seu trabalho assegurara exito ao inventario. 
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Anexo II 

Nome: Area de contagem: 

lnstrucoes aos recontadores 

Voce sera precedido pelos grupos de contagem que efetuarao a primeira contagem. 

Cabera a voce controlar se a contagem foi feita de forma correta, executando o 

seguinte: 

• Verificar se cada ficha de contagem contem todos os dados claramente 

escritos. 

• Recontar cad a item. 

• Esclarecer as diferengas entre o numero achado na primeira contagem e o 

resultado da recontagem. Quaisquer diferengas deverao ser esclarecidas 

imediatamente com a pessoa que efetuou a contagem. Nao emende. Risque 

inteiramente o numero errado e escreva-o certo. 

• Qualquer divergencia com o grupo de contagem respectivo devera ser levada 

ao conhecimento do gerente do inventario. 

• Uma vez achada a ficha de ordem, ou acertadas as diferengas, V.Sa. devera 

visa-la no espago no. 8. 
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Anexo Ill 

1 C6digo _____ _ 

2 Descri9ao ___ _ 

3 Materia-Prima Peyas Processo -----

4 Local _____ _ 

5 Quantidade ___ _ 

6 Unidade ------

7 Contado por ____ Data ___ _ 

8 Conferido por ____ Data ___ _ 

1 C6digo ------

2 Descri9ao ___ _ 

3 Materia-Prima Peyas Processo -----

4 Local _____ _ 

5 Quantidade ___ _ 

6 Unidade ------

7 Contado por ____ Data ___ _ 

8 Conferido por ----Data----
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Anexo IV 

QUESTIONARIO DE CONTROLE INTERNO DOS ESTOQUES 

Nome da Empresa: 

ESTOQUES SIM NAO N/A 

1) 0 controle fisico dos estoques e exercido pelo almoxarife? 

2) 0 controle financeiro dos estoques e exercido pel a 
contabilidade? 

3) Os estoques existentes: 

a) tern boa arrumagao? 

b) a area fisica e limpa? 

c) o acesso e facilitado? 

d) as prateleiras sao identificadas? 

e) os itens sao identificados por etiquetas? 

4) Existem fichas de prateleira? 

5) As fichas de prateleiras (que nao devem indicar valores) 
contem quantidades maximas e minimas? 

6) E realizada contagem fisica de estoque pelo me nos 
semestralmente? 

7) Caso afirmativo, na base de surpresa? ' 

8) Par ocasiao do inventario de balango: 

a) e conduzido por funcionario estranho ao setor? 

b) existem instrugoes escritas sabre os procedimentos de 
contagem? 

c) o pessoal encarregado da contagem recebe treinamento 
previa? 

d) as datas de "corte" (cut-off) de entradas e saidas estao 
claramente definidas? 
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e) a contagem e acompanhada par preposto da Administrac;ao? 

f) as diferenc;as encontradas sao trazidas ao conhecimento da 
Administrac;ao? 

g) sao irjvestigadas e resolvidas? 

9) Existe segregac;ao adequada de: 

a) mercadoria em consignac;ao? 

b) mercadorias rejeitadas para devoluc;ao ao fornecedor? 

c) Mercadorias pertencentes a terceiros recebidas por 
beneficiamento? 

1 0) E feita revisao peri6dica das fichas de controle de estoque? 

11) A razao segrega os diversos tipos de material em estoque 
em contas especificas? 

12) 0 saldo do razao e confrontado com os valores constantes 
das fichas de controle de estoque? 

13) Caso afirmativo, as divergencias nesses confrontos sao 
investigadas e acertadas tempestivamente? 

14) Os materiais estocados estao cobertos por seguro: 

a) contra incendio? 

b) contra roubo? 

c) contra riscos diversos? 

15) 0 Sistema de custeamento e integrado 1 a contabilidade? 

' 

16) E aplicado uniformemente em relac;ao ao exercicio 
anterior? 

17) Todas as compras sao enviadas ao Almoxarifado 

18) As entregas de material pelo Almoxarifado sao feitas 
mediante requisigoes? 

19) Os estoques sao avaliados: 

a) pelo PEPS? 
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b) pelo UEPS? 

c) pelo custo media ponderado? 

Fonte: Cardozo, Julio S.de Souza - "Auditoria de Estoques"-Revista Brasileira 

Contabilidade. N°. 72 - A no 1 0- Ago./1990 


